Vážení spoluobčané,
držíte v rukou březnové číslo Tateckého plátku. Hned na začátku bych se chtěla
věnovat tématu, kterým se intenzivně zabýváme už asi pět let, a které se tu a tam
objeví a pak zase na chvilku usne. Jsou to odpady. Systém sběru, třídění a svozu
odpadů. O odpadech přemýšlím v poslední době dost intenzivně. Samozřejmě je to
tím, že toto téma nabírá na intenzitě právě v tomto období, kdy se platí poplatky za
svoz, ale u mne je to i tím, že po zimě si začínám všímat, kolik zase přibylo černých
skládek a jak si naše okolí sami hyzdíme.
Pokusím se popsat, i když někdy je těžké dostat vlastní myšlenky na papír, můj
pohled na systém odpadového hospodářství a placení poplatků.
Už jenom název poplatek je trochu zavádějící. Ano, říkáme tomu tak, protože
oficiálně podle zákona o místních poplatcích to poplatek je, ale po pravdě…říkáte
poplatek třeba platbě za elektřinu nebo za telefon? Stejně tak platba za odpady
není poplatkem, ale zaplacením služby, kterou každý z nás potřebujeme. Nebo
snad existuje někdo, kdo odpady netvoří? Je to prostě platba za poskytnuté služby.
Jen je legislativně nešťastně řešená. Tuto službu nevnímáme jako osobní službu
pro každého z nás. Vnímáme ji jako povinnost obce a každý leden a únor
nadáváme, že za tuto službu platíme. Přitom tato služba je jedna z nejlevnějších.
Každý z nás tady v Tatcích zaplatíme v přepočtu měsíčně necelých 70 Kč za to, že
každý týden přijede auto až před náš dům a vysype naši popelnici. A nejen to.
Máme k dispozici kontejnery pro případ, že popelnice nestačí, můžeme využívat
sběrný dvůr a dokonce i kontejner na větve u čističky. Máme vše, co potřebujeme.
Ano, oproti některým obcím a městům platíme částku vyšší. To proto, že často
při rozhodování o ceně této služby nerozhoduje ekonomika, ale politická hra a
populismus zastupitelstev. Můj názor je, že každý ať platí za to, co vyprodukuje. A
tady zase narážíme na to, že celý systém funguje jako kolektivní. Ale právě díky
tomu platíme cenu, kterou platíme, tedy relativně nízkou oproti skutečným
nákladům. Nízká cena znamená to, že si nemůžeme každý říci, kdy a kterou
popelnici chceme vyvézt, je to dané smlouvou mezi obcí a svozovou společností,
tedy každý se musíme nějak přizpůsobit. Na druhou stranu, umíte si představit,
kolik by taková služba stála, kdybychom si každý uzavíral smlouvu se svozovou
společností samostatně a definoval si svoje potřeby? Kdo sám podniká, má možnost
porovnat cenu za svoz jako podnikatel a jako občan obce, kde bydlí.
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Systém nakládání s odpady, jak ho známe dnes, má nesporně spoustu
nedostatků. Nikdy nebude úplně spravedlivý a nikdy nebude vyhovovat každému.
Je těžké nastavit systém, který by vyhovoval 650 lidem. Pokud bychom chtěli
systém, který bude vyhovovat každému z nás, museli bychom si hodně připlatit.
A pak vyvstává další otázka, nepřibylo by černých skládek? Jsme opravdu
natolik vyzrálí, že dobrovolně každý bude platit za všechny odpady, které vytvoří
nebo budeme pokoutně zasypávat příkopy, větrolamy, lesy?
Úhly pohledu jsou různé. Můj je ten, že za přijatelnou cenu získáváme službu víc
než dobré kvality.
Otázka, jak odpady řešit do budoucna, a jak nejlépe systém nastavit je opět
na stole. Pokud máte nějaký nápad nebo zkušenosti odjinud, třeba i ze zahraničí,
podělte se s námi o ně!
Blanka Řezáčová, starostka obce

PLOGGUJTE SE STAROSTKOU
(v překladu hýbejte se a uklízejte)
Znáte plogging? Název je složenina anglického jogging (běh pro zdraví) a
švédského plocka upp (sběr). A proč zrovna složenina těchto slov? Jedná se o
činnost, která vznikla ve Švédsku a je to běh spojený se sběrem odpadků
v přírodě. Vyzkoušíme to v Tatcích? Nebojte se, nemusíte hned běhat, klidně se
můžete procházet  Při úklidu skládky mezi větrolamy na Pečky mě napadlo, že
tuto aktivitu bychom mohli vyzkoušet. Každý rok děláme společný organizovaný
úklid, ale v jeden den nemají čas všichni. Co kdyby si každý vzal s sebou na
procházku nebo na běh pytel na odpadky a po cestě je sbíral? Pytel potom
odnesete do popelnice nebo ho můžete nechat na kterémkoli přístupném místě,
řeknete nám o něm a my ho odvezeme. Já jsem se rozhodla s touto aktivitou
začít. Přidáte se? Dejte o sobě vědět! Nebo o vašich pytlích! Je to jenom na nás,
jaké to tady budeme mít! V příštích „plátcích“ můžeme zveřejnit, kdo, jak, kde
ploggoval.
PŘIDEJTE SE KE MNĚ!

A velký bonus především pro ženy…běh, procházka, dřepy…to budou
zadečky 
A ten pocit, že jsme udělali nejen něco pro sebe, ale i pro svoje okolí!
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

20. 2. 2019 se uskutečnilo 4. zasedání zastupitelstva obce. Kompletní zápis byl
vyvěšen na úředních deskách úřadu a také ve vývěsce před Jednotou.
Kdykoli je zápis k dispozici v archivu elektronické úřední desky na
www.tatce.cz/úřad/úřednídeska. Ve vrchní části stránky je pole pro vyhledávání.
Zde můžete vyhledávat podle názvu dokumentu, který hledáte nebo napravo je
políčko Zobrazit a zde zvolíte buď aktuální nebo archivní záznamy. Naleznete zde
všechny vyvěšené dokumenty od vytvoření těchto webových stránek, tedy od roku
2011. Samozřejmostí je možnost nahlédnutí do papírové podoby na obecním
úřadu.
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ BODY JEDNÁNÍ:






Složení slibu nového člena zastupitelstva
Po více než 4 letech odešel ze zastupitelstva Daniel Biško. Celé vedení obce mu
děkuje za činnost, kterou vykonával se zápalem a po dlouhých letech se zasloužil o
vzkříšení Jednotky sboru dobrovolných hasičů a také samotného spolku Sboru
dobrovolných hasičů. V současné době má jednotka 17 členů. Od září 2018 funguje
v rámci SDH kroužek Mladý hasič, který navštěvuje 18 dětí. Věříme, že i nadále se
bude jako velitel jednotce věnovat a hasiči budou i nadále v Tatcích fungovat.
Daniela Biška nahradil v zastupitelstvu Jan Balčík, kterému přejeme ve vedení obce
hodně sil.
Navýšení počtu žáků v ZŠ
Vzhledem k počtu předškoláků v MŠ je potřeba navýšit maximální počet žáků
navštěvujících základní školu. Zastupitelstvo obce a vedení školy proto navrhlo
zvýšení kapacity školy, a to na základě vyjádření Krajské hygienické stanice. Zvýšení
kapacity bude provedeno změnou zápisu v rejstříku škol.
Další body: 1) Obecní byt na č.p. 81 – pravděpodobně během měsíce května budou
zveřejněny podmínky pronájmu obecního bytu. Termín závisí na provedení
minimálních úprav včetně výměny některých oken.
2) Územní a regulační plán – zastupitelstvo obce zahájilo činnosti spojené
s přípravou nového územního plánu. Současně s tím řešíme zadání zpracování
regulačního plánu pro lokality určené k zástavbě, o které je v současné době zájem
developerských společností, především lokality označené ve stávajícím územním
plánu jako Z1 – lokalita směrem k železniční trati.
UPOZORNĚNÍ NA SPRÁVNÉ TŘÍDĚNÍ BIOODPADU
Při svozu bioodpadu dne 1. 3. 2019 bylo zjištěno, že se v něm nachází jiný druh
odpadu, např. pleny a plechovky. Bioodpad proto nebyl přijat na kompostárnu,
ale musel být uložen na skládku jako směsný komunální odpad. Uložení bude
obci účtováno za cenu směsného odpadu, tedy za třikrát vyšší cenu než je tomu
u bioodpadu. Věnujte, prosím, bioodpadu zvýšenou pozornost. Děkujeme.
Při této příležitosti dále připomínám, že tetrapakové obaly (obaly od mléka apod.)
se u nás sbírají do plastů, nikoli do papíru.
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PROJEKT SPRÁVY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ
CESTY (SŹDC)
Informace pro občany obce Tatce

Investor Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC, s.o.) připravuje novou
drážní stavbu „Velim – Poříčany, BC“. Projekční přípravu této stavby ke
stavebnímu řízení a následné realizaci zajišťuje společnost „SP + SEU_VelPo_DSP“
založená Smlouvou o sdružení. Správcem této společnosti je firma SUDOP PRAHA
a.s..
Připravovaná stavba leží ve Středočeském kraji a území okresů Kolín a Nymburk,
konkrétně se dotýká katastrálních území Velim, Cerhenice, Dobřichov, Pečky,
Velké Chvalovice, Tatce, Hořany u Poříčan a Poříčany. Stavba bude probíhat na
trati Kolín – Praha, v úseku Velim – Poříčany.
Předmětem stavby jsou dílčí úpravy ve stanici Velim (úprava stávajícího podchodu
a doplnění nových výtahů), dále dva traťové úseky Velim-Pečky a Pečky-Poříčany,
spolu se stanicí Poříčany. Stanice Pečky ležící v tomto úseku není součástí stavby.
Celý úsek trati prošel modernizací v devadesátých létech minulého století.
Vzhledem k značnému provoznímu zatížení a technologickému vývoji je nezbytné
nyní přistoupit ke komplexní obnově vyžilých a dosluhujících technologických
zařízení a stavebních částí, spolu s úpravou kolejiště.
V rámci této nové drážní stavby dojde v obou dosavadních traťových úsecích ke
zřízení nových odboček (kolejových propojení). Konkrétně nedaleko od dosavadní
zastávky Tatce bude směrem na Prahu umístěna nová odbočka Tatce. Odbočka
bude využita pro řízení sledu vlaků v případě mimořádností v dopravě. V obou
traťových úsecích dojde k úpravě, resp. náhradě kompletního železničního svršku
(kolejnic, pražců i štěrku), dále ke kompletní výměně trakčního vedení (základy,
stožáry i vlastní vedení) a realizaci nového zabezpečovacího zařízení, včetně
nezbytné kabelizace. Součástí stavby je též rekonstrukce stávajících úrovňových
přejezdů, včetně nového zabezpečovacího zařízení. Ve vybraných úsecích dojde na
základě provedeného průzkumu k sanaci problémového tělesa dráhy a dále k
průběžné obnově odvodnění trati. V rámci stavby dojde též k úpravě/sanaci
několika vybraných mostních objektů.
V rámci stavby se v traťových úsecích řeší i stávající zastávky Cerhenice a Tatce.
Dojde zde k rekonstrukci nástupišť, která budou zkrácena na délku 220m.
Nástupiště budou vybavena novým mobiliářem, přístřešky pro cestující,
osvětlením, rozhlasem a informačním systémem. Pro zvýšení bezpečnosti dojde na
přejezdu u zastávky Tatce k oddělení samostatného chodníkového pruhu od
vozovky přilehlé komunikace.
V nezbytném rozsahu může dojít k dotčení mimodrážních pozemků, a proto daní
vlastníci budou osloveni projektanty k vyjádření o možnosti dočasného, či trvalého
záboru konkrétního pozemku.
V letošním roce by měla být dokončena dokumentace ke stavebnímu řízení, vydáno
stavební povolení, spolu s uzavřením soutěže na zhotovitele stavby tak, aby bylo
možno zahájit realizaci v počátku příštího roku.
Vlastní realizace stavby se předpokládá po dobu cca 2,5roku (dvě hlavní stavební
sezony a návazně dokončující práce).
Ing. Miloš Krameš, HIP stavby, SUDOP PRAHA a.s.
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Pohled na celkovou situaci s přejezdem a samostatným přechodem pro chodce

Pohled na nový přístřešek včetně informačních panelů
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STARÉ SKLO DO NOVÝCH TAŠEK!

Naše obec se zapojila do projektu Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.,
jehož cílem je zlepšení třídění skla v domácnostech. Díky tomu jste obdrželi zdarma
do Vašich domovů novou zelenou tašku pro třídění skleněných odpadů.
Samotný projekt je jednorázový a je určen pro oblasti, kde je zaveden tzv. individuální sběr
papíru a plastů. Jde o způsob třídění zmíněných dvou komodit do třídících nádob
umístěných přímo u domů nebo do barevných pytlů.
Cílem tohoto ověřovacího projektu je zvýšení
množství vytříděného skla v kontejnerech, které jsou
umístěny na veřejných prostranstvích v okolí Vašeho
bydliště. Ve své domácnosti tak budete moct sbírat
sklo do dodané tašky. Takto sbírané sklo pak vhazujte
do zelených a bílých kontejnerů instalovaných v naší
obci.
V průběhu roku 2019 pak budou navíc vybrané
domácnosti dotazovány formou krátkého dotazníku, a
to za účelem ověření míry jejich zapojení do třídění
skleněných odpadů.
Proč má smysl třídit sklo?
Sklo, jako obalový materiál, patří k těm nejlépe
recyklovatelným a lze jej recyklovat prakticky
donekonečna. Starým sklem se dá nahradit až 65 %
sklářských písků, přičemž hlavní výhodou výroby
nového skla ze starého je velká úspora energie, která
může činit až 90 % oproti výrobě z vytěžených
sklářských písků.
Nejčastěji se z recyklovaného skla vyrábí lahve na
minerálky, pivo apod. Z tabulového skla se pak opět vyrábí nové tabulové sklo. A
z odpadního skla se ve specializovaných továrnách vyrábí tepelné izolace – skelná vata a
tzv. pěnové sklo, což je materiál, který je vhodný jako izolační zásyp okolo domů, nebo jako
izolace základové desky místo kamenného štěrku. Nadrcené sklo se může použít i bez
nutnosti tavení jako přísada do speciálních druhů betonů a brusných hmot.
V Tatcích můžete sklo třídit do zelených a bílých kontejnerů. V roce 2018 jsme takto vytřídili
téměř 13 tun skla.
Do kontejneru na sklo patří
barevné a čiré sklo
lahve od vína, jiných alkoholických i
nealkoholických nápojů
tabulové sklo z oken nebo dveří
zavařovací sklenice, skleněné nádoby,
apod.

Do kontejneru na sklo nepatří
keramika a porcelán, sklokeramika
zrcadla, autosklo, drátované sklo atd.
varné a laboratorní sklo
zlacené či pokovené sklo
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FOTBAL

TATECKÝ PŘESPOLŇÁK aneb BĚH PRO LÍPU
V minulém Tateckém plátku jsme vás informovali o oslavách 111. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů v Tatcích. Tyto oslavy jsme plánovali na den Svatého
Floriana, patrona hasičů, tedy 4. 5. 2019. Vzhledem k tomu, že letos již v květnu
začíná hasičská soutěž Podlipanská liga, nemohli by se v tomto termínu našich
oslav zúčastnit žádné další jednotky. Oslavy tohoto výročí tedy přesuneme na
podzimní části roku.
Tento den měl být spojený s oslavou 100. let naší Lípy Svobody, která byla vysazena
19. 5. 1919 a tak nás napadlo vymyslet pro lípu jinou oslavu než tu spojenou
s hasiči, a to oslavu sportem, dobrým jídlem, zpěvem a vysazením lípy nové.
A co jsme tedy vymysleli?
TATECKÝ PŘESPOLŇÁK aneb BĚH PRO LÍPU. Organizátoři připraví trať, která bude
začínat před Hospůdkou na novém místě, bude procházet Figurou a končit opět u
hospody. Celá trať je dlouhá cca 3,5 km, tedy nic náročného na běh, ale na trati
budete plnit různé úkoly. Jaké? Připravte se na tábornické dovednosti a vázání
uzlů, střelbu ze vzduchovky, topografii, zdravovědu nebo nastudujte historii Tatců.
Závod poběží tříčlenné týmy. Je nám jedno, jestli si tým poskládáte z mužů nebo
žen nebo ho budete mít smíšený. Registrovat se může maximálně 10 týmů.
Startovné je 100 Kč za osobu a bude použito na nákup nové lípy a úpravu jejího
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okolí. Registrační formulář naleznete na poslední stránce tohoto plátku nebo na
webových stránkách obce www.tatce.cz, záložka Obec, Události v obci, Kalendář
akcí. Odevzdat ho můžete na obecním úřadu nebo ho zaslat na e-mail ou@tatce.cz.
Registrační poplatek zaplaťte na obecním úřadu. S přihlášením neváhejte, závod
bude pouze pro 30 lidí, tedy 10 týmů. Po ukončení závodu dostanete občerstvení,
pamětní listinu, vítězové pamětní medaily a společně vysadíme novou lípu.
Program dne:
8:00
9:00
12:15
13:00
14:00

Registrace běžců
Start závodu
Předpokládané ukončení závodu, občerstvení
Vyhlášení vítězů závodu
Sázení lípy s doprovodným programem
(ochutnávka jídel našich babiček jako „Házidlo přes bidlo“, vystoupení
hudebního souboru Cantina, který jste mohli slyšet už na oslavách
výročí vzniku Republiky a další zábava je na vás.)

Na organizaci a financování celého dne se bude podílet obec Tatce, Sbor
dobrovolných hasičů, Spolek pro Tatce a spousta dalších dobrovolníků. Pokud nám
chcete s organizací pomoci, přihlaste se na obecním úřadu.
Pokud se rozhodnete přispět finančně na výsadbu lípy a úpravu jejího okolí a
budete stát o uvedení Vašeho jména na pamětní desce, bude po celý tento den
k dispozici místo s pokladničkou a listinou pro uvedení Vašich iniciálů.

ÚNOR V TATCÍCH

10. ŠKOLNÍ PLES
se konal v sobotu 2. 2. 2019. K tanci a poslechu hrála kapela Bumerang,
atmosféra pravá plesová a taneční předpůlnoční vystoupení si připravily samotné
paní učitelky a další zaměstnanci školy. Vy, kteří jste se zúčastnili, tušili jste to?
Děkujeme za organizaci plesu a odvahu k vystoupení 

16. 2. 2019 Karnevalový rej aneb zábavné odpoledne s MIMONI

23. 2. 2019 MASOPUST
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Masopustní průvod

Školní ples

Karnevalový rej

Školní ples

Masopustní zastávka
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DO VAŠICH DIÁŘŮ


4. 4. 2019 Divadelní představení Malého divadla Kolín „Válka Roseových“
 26. – 28.4.2019Prořezání náletů ve Figuře – příprava cesty k Milčickým
rybníkům – uvítáme každého, kdo má chuť se připojit a pomoci připravit
cestu k hezkým procházkám
 4. 5. 2019 Tatecký přespolňák aneb běh pro lípu
 Táborák na školní zahradě 29.6.2019
 Letní kino – 2.8.2019
 Tatecká fošna 24.8.2019

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
V roce 2018 jsme opět vytřídili velké množství odpadů a přispěli tak ke snížení
množství odpadů, které končí na skládce. Jako poděkování za třídění a za to, že
vám není lhostejné, jak a kde odpady končí, dostáváte s tímto číslem Tateckého
plátku tři sáčky semen k vypěstování něčeho vlastního 
MNOŽSTVÍ VYTŘÍDĚNÉHO A NEVYTŘÍDĚNÉHO ODPADU V ROCE 2018
PAPÍR

18 t

PLAST

22 t

SKLO

13 t

BIO

176 t

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

122 t
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SBĚR ETERNITU A IPA LEPENKY
PRO ZÁJEM ŘADY OBČANŮ ORGANIZUJE OBEC SBĚR
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, KTERÉ JE NUTNÉ SVÁŽET A
SKLÁDKOVAT ODDĚLENĚ.
6. 4. 2018 BUDE KE SBĚRNÉMU DVORU PŘISTAVEN SAMOSTATNÝ
KONTEJNER.
ZÁJEMCI O LIKVIDACI TOHOTO ODPADU, PŘIHLASTE SE, PROSÍM, NA
OBECNÍM ÚŘADU, ABYCHOM VĚDĚLI, ZDA MÁ SMYSL TUTO AKCI
ORGANIZOVAT.
CENA SKLÁDKOVNÉHO JE 2 600 KČ BEZ DPH/TUNA
CENA DOPRAVY A SKLÁDKOVNÉHO VÁM BUDE ÚČTOVÁNA PODLE MNOŽSTVÍ
A CELKOVÉHO POČTU ZÁJEMCŮ.
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POMOZTE BĚHEM JEDINEČNÉ AKCE!!!
Jako další krok ve spolupráci s Nadačním fondem Kapka naděje se zástupci Rallyesportu Poděbrady
rozhodli sezónu 2019 zahájit akcí zaměřenou na rozšíření nových dárců Českého registru dárců
krvetvorných buněk IKEM.
I Vy se můžete během pár vteřin stát potenciálním dárcem krvetvorných buněk!
Na co se můžete na Jiřího náměstí těšit?
- odborníci z IKEM Vám na odběrovém místě předají veškeré informace ohledně dárcovství
- na místě bude vystaven rallye speciál Peugeot 208 R2 několikanásobného mistra ČR a mistra
Středoevropské zóny Václava Dunovského
- vystaven bude i civilní model Peugeot 208
- můžete se zúastnit soutěže o svezení v závodním voze
- ve slosování budou i další věcné ceny
- sledovat budete moci videosestřihy z rallye
- můžete si odnést podepsané podpisové karty
- a to pořád není vše :-) včas Vás o všem dalším budeme informovat
Pravidla zápisu do Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM:
Zápis do registru probíhá vyplněním dotazníku a provedením stěru z ústní dutiny. Do registru se
může zapsat osoba ve věku od 18 do 40 let a nad 50 kg hmotnosti.
Partneři akce:
- Město Poděbrady
- Středočeský kraj
- Kapka naděje
- Český registr dárců krvetvorných buněk IKEM
- La Place
- FitPecky
- MMA Brothers Gym
- cukrárna Fiala
- Papicar

S t r á n k a 13 | 14

TATECKÝ PŘESPOLŇÁK aneb BĚH PRO LÍPU
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro tým
Účastník zejména souhlasí s tím, že se závodu účastní na vlastní nebezpečí a je si vědom(a), že
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné zranění běžce nebo vznik jiné újmy v souvislosti
s účastí v závodu.

1. jméno a příjmení
datum narození
bydliště
datum a podpis
2. jméno a příjmení
datum narození
bydliště
datum a podpis
3. jméno a příjmení
datum narození
bydliště
datum a podpis
Cena startovného ve výši 100 Kč za osobu zahrnuje:
 Občerstvení v cíli
 Příspěvek na výsadbu nové tatecké lípy a úpravu jejího prostranství
 Pamětní listinu
 Medaile pro první tři týmy
 Sociální zařízení a případná úschovna zavazadel
V případě udělení souhlasu před samotným závodem bude jméno uveřejněno na pamětní
desce u vysazené lípy.
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